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Bij brief van 18 juli jl. heb je me in .~ennis gesteld van de zorgen
onder Israë}isch.e uitkeringsgerecl1tigde11 over de werking van de
Wet beperkitJg export uitkeringèft(ijEl)) in de door Jsraël
bezette Palestijnse gebieden. Ook: gëef je daarin aan dat je het
zou toejuichen als óe negatieve g~volgen van de Wet BEU voor
deze mensèn beperkt k-unnen worden.
Ik ben het met je eens dat het een <>nbevredigende situatie is dat
mensen geen of een onvolledige l.iitkèring krijgen omdat met het
desbetreffende land geen verdragsreêhtèlijke
handhavingsafspraken kunnen worden getnaakt, een eis die
gesteld wordt door de Wet BEU. I)e oplossingván deze
onbevredigende situatie zal door jûtlie gevóndèn moeten
worden, door het mogeHjk te maken. ook 1:net de Pálestîjnse
gebieden afspraken te rnaken over dtrhaüdhaving.
Graag wijs ik je erop dal een overgangsregeling geldt voor
personen die op J januari 2000 al in hel bezit van een uitkering
waren en buiten Nederland woonden. Zij behouden het recht op
uitbetaling van de uitkering in het bi,lileriland; zóhder de
strengere handhavingsvereisten van de wptBEU. Deze
pardonregeling is ook van toepassing.in de door Israël bezette
Palestijnse gebieden. Dit betekent dafde korting op uitkeringen
slechts diegenen betreft die zich ná die datum (en zich dus
bewust van de consequentie voor de uitkering) in de
nederzettingen hèbben gevestigd. Hét gaat hierbij slechts om
enkele personen.

De Wet BEU is, zoals je schreef, een instrument om de
rechtmatigheid van in het buitenland uitbetaalde uitkeringen te
verhogen. Daarom bepaalt de Wet BEU dat iemand slechts een
uitkering in het buitenland kan ontvangen, indien met het
woonland een verdrag is afgesloten waarin controle en
handhaving afdoende zijn geregeld.
Het handhavingsverdrag dat met Israël is gesloten maakt de
export van uitkeringen onder de Wet BEU mogelijk, maar is
territoriaal beperkt tot de in 1967 vüstgelegde !:,l"fenzen van Israël
en geldt niet voor de nederzettingen.
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Mogelijk zijn er alternatieve consh:ucties denkbaar om een
feitelijke handhaving van uitkeringen mogelijk te maken in die
gebieden, bijvoorbeeld met hulp vaf'\ het Nederlandse Informatie
Kantoor in Jeruzalem of de Nederlandse ambassade in Tel A viv.
Deze constrncües vergen echter expliciete wettelijke aanpassing.
Indien jij van mening bent dat ceri specifieke wettelijke
uitzondering voor de bewoners in de nederzettingen binnen het
Nederlandse beleid past, ben ik grnag bereid verder te denken
over een dergelijke oplossing.
Met vriendelijke groet,

(J.P.H. Donncr)

